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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek lokasi penelitian game edukasi pergaulan sehat ini adalah remaja yang 

berusia 11-24 tahun di Semarang. Sebab menurut Brown dan Klute, dimasa remaja 

pengaruh hubungan pertemanan dan intensitas waktu yang dihabiskan dengan teman 

lebih besar dibandingkan masa perkembangan lainnya [14]. Selain itu Ernawulan 

Syaodih berpendapat bahwa, pada usia 11-16 tahun anak sudah mulai mempunyai 

kemampuan untuk berfikir dan memecahkan suatu permasalahan secara sistematis. 

Selain itu anak sudah dapat memprediksi berbagai kemungkinan atas sesuatu hal yang 

terjadi [37]. Oleh sebab itu remaja menjadi objek penelitian guna menguji tingkat 

pemahaman remaja mengenai pergaulan yang sehat. Pemilihan lokasi di Semarang ini 

diharapkan data yang diperoleh dapat memperkuat analisis dalam penelitian untuk 

memberikan edukasi mengenai pergaulan yang sehat bagi remaja. 

3.2  Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini mengambil sasaran remaja yang berusia 11-24 tahun 

yang berada di Semarang. Sedangkan sampel yang diambil yaitu remaja mulai dari 

SMP, SMA dan mahasiswa berusia 11-24 tahun di Semarang yang berjumlah 30 orang 

untuk mengisi Pretest dan Posttest. 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian merupakan cara tertentu yang digunakan dalam penelitian untuk 

mendapatkan hasil maupun jawaban dari suatu permasalahan [38]. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi mengenai aspek pergaulan sehat 

sebagai upaya sosialisasi terhadap remaja.  

3.3.1  Sumber Data 

 Berikut ini merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian mengenai 

pergaulan sehat:
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a. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini diperoleh data primer dengan observasi dan dari kuesioner 

yang diisi oleh 30 responden baik sebelum memainkan game maupun setelah 

memainkan game. Observasi dilakukan dengan mengamati berbagai kasus-kasus 

kenakalan remaja yang sedang marak terjadi melalui berita televisi maupun media 

cetak.  

b. Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh melalui wawancara terhadap 

Narasumber Dosen Psikologi Unika Soegijapranata, serta melalui literatur dari buku, 

jurnal, web page, dan ebook.   

3.3.2  Teknik Pengumpulan Data 

  Berikut ini merupakan metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi 

terkait penelitian, adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

 Dalam penelitian ini observasi dilakukan pengamatan tentang berbagai kasus 

kenakalan remaja yang kian marak terjadi melalui berita di televisi maupun media 

berita online. Selain itu observasi juga dilakukan penulis untuk menentukan genre 

game melalui Play Store dengan mencoba beberapa permainan yang serupa.  

b. Studi Pustaka 

 Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data mengenai fakta tentang 

psikologi remaja yang dapat menunjang penelitian ini. Sumber tertulis diperoleh dari 

buku, jurnal, makalah, web page dan ebook. 

c. Kuesioner 

 Kuesioner diberikan kepada 30 responden berusia 11-24 tahun dengan memberikan 

pertanyaan terkait dengan penelitian yang ada. Kuesioner terdiri dari Pretest yang diisi 

sebelum responden memainkan game dan kuesioner Posttest yang diisi setelah 

responden memainkan game. 
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d. Wawancara 

 Wawancara atau interview merupakan metode pengumpulan data dengan cara 

bertatap muka secara langsung dengan narasumber yang dipilih. Dari hasil wawancara 

diperoleh data mengenai lima aspek dalam pergaulan sehat. Narasumber wawancara 

untuk mendapatkan data tentang pergaulan sehat adalah Bapak Christa Vidia Rana 

Abimanyu, S.Psi.,M.Psi selaku dosen Psikologi Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang. 

3.3.3  Instrumen 

 Instrumen bermanfaat sebagai alat bantu dalam penelitian agar diperoleh 

sistematika data yang baik. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan mencari informasi mengenai test kepribadian remaja melalui buku 

psikologi test kokologi pergaulan remaja. Selain itu Play store menjadi alat bantu 

dalam menentukan visualisasi game yang akan diaplikasikan dengan membandingkan 

beberapa permainan yang serupa. Dalam teknik pengumpulan data melalui kuesioner 

terdapat jenis pertanyaan bersifat tertutup dan terbuka untuk mendapatkan informasi 

yang lebih mendalam dari responden.    

3.4 Metode Pengembangan Game 

Proses pengembangan game Teen Society sebagai game edukasi mengenai 

pergaulan sehat dilakukan dengan pengembangan atas data yang diperoleh melalui 

wawancara, studi literature dan observasi mengenai pergaulan remaja ke dalam bentuk 

rancangan konsep game.  Selain itu dilakukan survey melalui kuesioner yang ditujukan 

kepada 30 responden untuk mendukung data penelitian. Apabila data yang 

dikumpulkan dirasa sudah cukup terpenuhi maka selanjutnya pembuatan alur konsep 

game.  

Perancangan konsep game diawali dengan menentukan alur cerita dan game play, 

untuk mempermudah dalam penggambaran alur game maka dibuat storyboard atau 

coretan di kertas agar alur menjadi lebih jelas. Setelah pembuatan alur game tahap 

selanjutnya adalah merancang asset game dengan model vector 2D menggunakan 
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software Adobe Illustrator CS3. Proses selanjutnya yaitu pemrograman game 

menggunakan bahasa pemrograman C# menggunakan software Unity 5.1. Proses 

pemrograman dilakukan hingga game dapat dimainkan. Kemudian dilakukan testing 

game untuk memeriksa adanya error dalam game tersebut. Apabila terdapat error maka 

dilakukan pembetulan pemrograman kembali sampai game siap untuk dimainkan oleh 

responden. Gambar 3.1 merupakan gambar rancangan pengembangan game “Teen 

Society”.  

 

Gambar 3.1 Rancangan pengembangan game 
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3.5 Kerangka Pikiran 

Gambar 3.2 merupakan kerangka pikiran dalam penelitian pembuatan game Teen 

Society sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Kerangka pikir 
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